REGULAMIN

BLUESOWY REJS NAD WISŁĘ
1.

Bluesowy Rejs nad Wisłę to wydarzenie, które składa się z warsztatów prowadzonych przez
wykładowców, jam session oraz koncertów towarzyszących, a ich Organizatorem jest Puławski
Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach.

2.

Zajęcia warsztatowe odbywają się od 13 do 17 sierpnia 2019 r., według programu w godzinach
11.00–19.00 w salach na terenie puławskiej Mariny, w salach Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Puławach oraz w klubie Rejs.

3.

Koncerty i jam session odbywają się w Klubie Rejs, najpóźniej do godz. 03.00 w nocy.

4.

Uczestnik po przyjeździe ma obowiązek zgłosić swoją obecność w sekretariacie na terenie
Mariny. Sekretariat czynny jest w godzinach 09.00-18.00, w wyjątkowych sytuacjach, w czasie
ustalonym z Organizatorem.

5.

Program dydaktyczny oprócz ogólnych zasad, ustalany jest w określonych wypadkach
indywidualnie przez wykładowców, w zależności od poziomu umiejętności uczestnika.

6.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy dokonać do do 1 sierpnia 2019 poprzez formularz
rejestracyjny na stronie www.domchemika.pl www.domchemika.pl/formularz_blues/index.php

7.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty:
• w klasach instrumentalnych i wokalnych - 370 zł (pakiet warsztaty + atrakcje towarzyszące)
• w klasie fotograficzno-reporterskiej - 200 zł (pakiet warsztaty + atrakcje towarzyszące)
• opłata za noclegi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ul. Kołłątaja 1 i pełne wyżywienie –
śniadanie, obiad, kolacja w Restauracji Rejs przez 5 dni – 450 zł.

8.

Należność prosimy wpłacać na konto: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
Numer konta bankowego: 59 1560 0013 2367 1256 5276 0001 (Getin Bank)
(w tytule Warsztaty bluesowe, imię i nazwisko uczestnika oraz klasa)

9.

Liczba miejsc w klasach ograniczona. O przyjęciu do klasy decyduje kolejność zgłoszeń
i wpłat.

10.

W celu pełnego udziału w warsztatach prosimy, aby gitarzyści mieli ze sobą gitarę i własny piec,
harmonijkarze harmonijkę C-dur, a perkusiści perkusję i pałki, w klasie fotograficznoreporterskiej – aparat fotograficzny.

11.

Dla osób poniżej 18 roku życia rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć podpisane
zgody i oświadczenia zawarte w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszego
regulaminu. Powyższe dokumenty można przekazać po przyjeździe w biurze warsztatów.

12.

Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

13.

Podział na klasy i system przeprowadzania zajęć przedstawiane są pierwszego dnia podczas
zebrania organizacyjnego.

14.

Organizatorzy są do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania wydarzenia.

15.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do dbania o pomieszczenia, z których korzysta podczas
wydarzenia oraz jest odpowiedzialny za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.

16.

Uczestnicy mają obowiązek nosić identyfikatory, które upoważniają do wejścia na teren Mariny,
korzystania z sal ćwiczeń, wejścia do Klubu Rejs oraz do miejsca noclegowego. Utratę
identyfikatora należy natychmiast zgłosić Organizatorowi.

17.

Organizator sprawuje opiekę nad nieletnim uczestnikiem wyłącznie w godzinach trwania zajęć
dydaktycznych. Opiekę i odpowiedzialność za nieletniego uczestnika po zakończeniu zajęć
przejmuje rodzic, opiekun prawny lub wyznaczona przez niego osoba.

18.

Każdemu zgłoszonemu uczestnikowi zostaje zapewnione ubezpieczenie NNW.

19.

Każdą nietypową lub niebezpieczną sytuację należy zgłosić bezzwłocznie (ustnie bądź
telefonicznie) Organizatorowi.

20.

Spożywanie alkoholu, używek i palenie papierosów podczas trwania zajęć warsztatowych jest
zabronione.

21.

Obowiązuje zakaz posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych oraz
innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia.

22.

Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć warsztatowych i innych wydarzeń towarzyszących,
osoby, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie, bez prawa zwrotu
poniesionych kosztów.

23.

Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają Organizatorzy oraz Kadra.

24.

Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów.

25.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny.
W przypadku odwołania warsztatów przez organizatora, wniesione opłaty zostają w całości
zwrócone.

26.

W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów opłaty za warsztaty nie są zwracane. Nie ma
również możliwości przeniesienia wpłaty na innego uczestnika warsztatów. Wniesiona opłata
stanowi bezzwrotny zadatek.

27.

Organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć o czym poinformuje uczestników (telefon, SMS,
e-mail lub osobiście).

28.

Podczas trwania imprezy przedstawiciel Organizatora będzie wykonywał zdjęcia uczestników
w celu sporządzenia fotorelacji z wydarzenia, która będzie zamieszczona na stronie internetowej
Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” oraz na profilach portali społecznościowych
zarządzanych przez administratora – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”.

29.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia i filmy zamieszczone w mediach
przez uczestników imprezy.

30.

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i warunków uczestnictwa.
Organizator
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Bluesowy Rejs nad Wisłę 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Puławski
Ośrodek Kultury "Dom Chemika" z siedzibą w Puławach, ul. Wojska Polskiego 4,
24-100 Puławy;
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana
dziecka można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym
w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika, za pośrednictwem maila:
iod@domchemika.pl lub na adres podany w pkt.1.;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia Pani/Pana, Pani/Pana dziecka
w Bluesowym Rejsie nad Wisłę;
4. Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zgodnie z art.
6 lit. a RODO, przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora;
5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich
podania skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia Pani/Pana, Pani/Pana dziecka
w Bluesowym Rejsie nad Wisłę;
7. Przekazane Administratorowi dane osobowe nie będą poddawane procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu;
8. Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia
wszystkich spraw związanych z uczestnictwem Pani/Pana, Pani/Pana dziecka w Bluesowym
Rejsie nad Wisłę, po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa.
9. Ma Pani/Pan prawo: uzyskania dostępu do swoich danych oraz danych swojego dziecka,
zażądania sprostowania tych danych, przenoszenia ich, wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania;
10. W przypadku gdy uzna Pani/Pan że jej/jego prawa zostały przez nas naruszone może Pani/
Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

